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1. Introducció
L’objectiu d’aquest document és definir el plec de requeriments tècnics per a la contractació del
servei de gestió i digitalització d’històries clíniques de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en
endavant Hospital).

2. Objecte i abast del contracte
El present plec té per objecte definir i regular les condicions tècniques que hauran de regir la
prestació del servei de gestió de l’arxiu i digitalització de les històries clíniques de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau (en endavant Hospital).
L’objecte del servei que ha de prestar-se inclou:
Gestió de la documentació clínica, incloent emmagatzematge, custòdia, préstec,
transport, recollida i arxivat de la mateixa.
Digitalitzar les històries clíniques passives, documentació clínica incremental generada i
altres documents assistencials requerits per l’Hospital.
S’entén per “Documentació Clínica” segons la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica estatal
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica: “el suport de qualsevol tipus o classe que conté un conjunt de dades i
informacions de caràcter assistencial”.
L’empresa que resulti adjudicatària del present servei haurà de complir de forma estricta amb el
preceptuat en l’ordenament jurídic català, espanyol i comunitari i els tractats internacionals que
siguin d’aplicació en matèria de protecció i custòdia de dades de caràcter personal i
assistencial.
La prestació del servei s’executarà seguint els requeriments i condicions que s’expliciten en el
present plec, del que es derivaran els drets i obligacions de les parts contractants.
La totalitat d’aquestes prestacions constitueixen un únic servei que serà adjudicat a una única
empresa sense que, per tant, existeixi divisió per lots.

3. Desenvolupament del servei
La història clínica electrònica (HCE) es el suport de la documentació clínica més adient per a
l’assistència sanitària per les avantatges de disponibilitat i integració que ofereix davant el
model tradicional; no obstant i, fins la implantació total, existeix una situació de convivència
d’ambdós models que dificulta el procés assistencial. Les organitzacions sanitàries que estan
canviant de model tenen la necessitat de facilitar aquest període de trànsit, mitjançant la
digitalització de la documentació clínica en suport paper dels pacients i la documentació que no
es genera dins del model d’HCE.
A l'Hospital es treballa amb història clínica electrònica (HCE); tot i així, part de la informació que
genera l’activitat assistencial es troba en suport paper i per tant l’adjudicatari haurà de garantir
la seva integració diària a la HCE, digitalitzant els documents clínics en paper inclosos en el
protocol de digitalització de l’Hospital.
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A banda de la digitalització, el servei a contractar contempla la custòdia de l’arxiu i la gestió de
les sol·licituds de documentació clínica que generi l'Hospital.

4. Traspàs de servei entre empreses adjudicatàries
Si l'empresa adjudicatària de l'actual concurs fos una altra diferent a la qual actualment realitza
el servei, les despeses de posada a disposició i transport de la documentació fins a les
instal·lacions del nou adjudicatari seran a càrrec del proveïdor que resulti adjudicatari del nou
contracte, sent el cost de posada a la disposició de la documentació de 9,81 euros més IVA per
metre lineal de documentació a traslladar per a la documentació ubicada directament en
prestatge i 3,27 euros més IVA per contenidor de documentació custodiada. El nou adjudicatari
assumeix també la recollida de la documentació en l'entrada dels locals on es troba actualment,
el trasllat i la ubicació en les noves instal·lacions.
L'adjudicatari disposarà d'un màxim de 15 dies laborables per a l'execució del trasllat de la
totalitat de la documentació, comptats des de la data d’entrada en vigor del contracte.
Finalitzat el contracte, en cas d'adjudicació a un nou contractista, l'adjudicatari haurà de posar a
la disposició del següent contractista en l'entrada de la instal·lació on es trobi i en condicions
òptimes per ser transportada, tota la documentació en dipòsit. Les despeses per la prestació de
posada a disposició seran abonats després del lliurament efectiu de la documentació, sent
l'import d'aquesta prestació de 9,81 euros més IVA per metre lineal.
El termini d’execució del trasllat no podrà ser superior a 15 dies feiners, comptats des de la
data d’entrada en vigor del contracte.
El trasllat de la documentació haurà de realitzar-se en les condicions necessàries per garantir
el servei, de tal manera, que garanteixi que no es vegin afectades, en cap cas, l'activitat
assistencial i altres vinculades de l'Hospital.
En cap moment, el procés de trasllat implicarà qualsevol tipus de cost a l'Hospital.

5. Situació actual de la documentació clínica
Per assolir l’objecte del contracte l’empresa adjudicatària haurà de garantir el funcionament de
l’arxiu d’històries clíniques de l’Hospital amb una ocupació de 11.000 metres lineals
aproximadament.
Les dades actuals d’activitat són:
Moviments d’històries clíniques: 360 sol·licituds mensuals, comptant peticions i
devolucions.
Digitalització documents clínics actius: 30.000 documents mensuals.
Digitalització històries clíniques passives: 300 HC mensuals.

6. Gestió de l’arxiu
Atès el grau d’implantació de la HC en l'Hospital les sol·licituds de documentació física tindran
caràcter excepcional. Igualment, en els casos que sigui imprescindible el lliurament d’aquest
format, s’establirà un circuit d’entrega setmanal d’aquesta documentació.
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En els casos de sol·licitud urgent, el document original haurà de ser lliurat en un termini màxim
de 60 minuts.
Els processos que comprenen la gestió de l’arxiu són:
Gestió diària de sol·licituds de dossiers.
Gestió diària de sol·licituds de tipus documentals.
Recollida diària de documentació en l'Hospital.
Registre informàtic de la documentació recollida.
Arxivat i ubicació física i informàtica de la documentació recollida.
Entrega setmanal de la documentació sol·licitada.
El servei de custodia i gestió física de la documentació clínica haurà d’estar ubicat en un local
extern a càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari serà responsable de la recollida, transport, registre i qualsevol altra activitat
necessària per a tenir localitzada la documentació clínica.
Si l’empresa adjudicatària de l’actual licitació fos diferent a la que actualment realitza el servei;
caldria la retirada, trasllat, emmagatzematge i inventari de tota la documentació clínica que es
troba ubicada a les instal·lacions de l'actual adjudicatari. En aquest cas, el trasllat de la
documentació es produirà segons les directrius marcades al punt 4 d’aquest plec.
Quan s’iniciï la recollida de la documentació clínica, l’adjudicatari haurà de disposar de la
infraestructura tècnica, informàtica material i humana necessària per realitzar la totalitat dels
serveis contractats de manera que es garanteixi la disponibilitat de la documentació.
L’adjudicatari disposarà de les instal·lacions adequades per al compliment de les presents
condicions tècniques per a la custòdia, digitalització i gestió de l’arxiu d’històries clíniques, amb
totes les garanties legals sobre aquest tema i el compliment de la normativa legal aplicable
vigent.
Les empreses licitadores disposaran d’instal·lacions adequades per a la prestació del servei
que hauran de disposar, com a mínim, de 11.000 metres lineals de prestatgeria per albergar la
documentació clínica actual.

7. Digitalització de la documentació clínica
El procés de digitalització comprendrà la realització de les tasques següents per part de
l’adjudicatari:
Expurgat de la documentació.
Digitalització dels documents seguint la normativa vigent.
Indexació segons els criteris establerts per l'Hospital.
Compliment dels estàndards de les normes d’interoperabilitat (NTI).
Integració diària de la documentació digitalitzada perquè pugui ser visualitzada des de
l’aplicació de la historia clínica electrònica (HCE) de l’Hospital.

Exp. OBE 19/313
4/17

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ I
DIGITALITZACIÓ D’HISTÒRIES CLÍNIQUES DE L’HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Establiment d’un circuit de continuïtat per a la digitalització de la documentació
incorporada a la història clínica prèviament digitalitzada.

7.1. Preparació de la documentació
S’establirà un protocol de conservació i expurgació de conformitat amb l'Hospital, determinant
prèviament quins dels documents digitalitzats es conservaran físicament. L’Hospital establirà
els criteris a aplicar per determinar el destí de tots els documents.
Els criteris per seleccionar els documents a digitalitzar es fixaran tenint en compte el protocol
establert per l'Hospital. No obstant, qualsevol dubte, decisió o controvèrsia sobre els
documents a digitalitzar o altres qüestions de caire tècnic i organitzatiu, seran resoltes per la
Direcció de l'Hospital o aquella persona que aquesta designi com a responsable de la
supervisió del contracte.
En aquesta fase s’hauran d’identificar i seleccionar els documents que es vagin a digitalitzar, es
retiraran els elements que uneixen els diferents documents i es retiraran els documents que es
puguin destruir segons el protocol d’expurgació acordat.
Como a regla general, no es digitalitzarà cap document que es pugui consultar en la història
electrònica corporativa i es podran destruir els documents en blanc, els que estiguin duplicats i
les etiquetes identificatives dels pacients.

7.2. Digitalització de la documentació
El procés de digitalització haurà d’ajustar-se a l’establert a les Normes Tècniques
d’Interoperabilitat de digitalització de documents i de procediment de copiat autèntic i conversió
entre documents electrònics, continguts en la Resolució de 19 de juliol de 2011, de la
Secretaria d’Estat per a la funció pública (BOE 182, de 30/07/2011).
Els requisits pel procés de digitalització seran els següents:
Els escàners utilitzats per a la digitalització de la documentació en paper hauran de garantir
la millor qualitat de les imatges obtingudes, utilitzant equips amb la possibilitat de digitalitzar
en color, escala de grisos, amb tecnologia d’optimització d’imatges i tenint en compte que
els documents en paper són de diferents mides i gramatge.
La resolució mínima requerida d’escaneig serà de 200 ppp.
Les dades contingudes en les imatges s’hauran de llegir nítidament. La digitalització de
documents haurà de garantir l’òptima relació entre qualitat d’imatge i mida del fitxer resultant
del procés.
La digitalització de la documentació haurà de ser segura, garantint la inalterabilitat des del
moment de la seva captura i per tant que el document digital, resultat del procés de
digitalització, equivalgui al document en paper.
El format dels documents digitalitzat serà PDF/A.
La digitalització dels documents es realitzarà mitjançant un procés informàtic automàtic en el
que, garantint la integritat de cadascun dels passos, es portaran a terme les tasques següents:
Digitalització per mitjans fotoelèctrics de manera que s’obtingui una imatge electrònica en la
memòria del sistema associat al dispositiu.
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Optimització automàtica de la imatge electrònica per garantir la seva llegibilitat.
Assignació de les metadades al document electrònic digitalitzat.
Signatura de la imatge electrònica.
Un cop digitalitzada la documentació, aquesta restarà ordenada mantenint la seqüencia de la
digitalització.
Les empreses licitadores garantiran i mostraran la disponibilitat de les eines informàtiques de
digitalització d’històries clíniques que compleixin, com a mínim, els següents requeriments:
Sistema expert amb aprenentatge progressiu que permeti la identificació automàtica del
tipus de document sense alterar físicament la documentació.
Indexació de la documentació amb associació a l’activitat assistencial del pacient registrada
en el Sistema d’Informació Hospitalari (HIS).
Agrupació dels documents en funció dels criteris establerts per l'Hospital prenent com a
base la seva tipologia o altres ítems d’informació.
Possibilitat d’establir diferents fluxos de treball orientats a la estructura de la documentació
generada.
Control d’accés i versionat dels documents exportats a la història clínica electrònica.
Diversitat de models d’integració amb HIS, HCE i altres Sistemes d’Informació basant-se en
serveis web, missatgeria HL-7, connectors JDBC, etc.
Integració amb el Sistema d’Informació Hospitalari.
Compliment dels estàndards de les normes d’interoperabilitat.
Disposició d’un sistema alternatiu de còpia de seguretat accessible en temps real per a
l'Hospital.
Possibilitat de desenvolupament de noves funcionalitats prenent com a base les necessitats
del projecte.
Les empreses licitadores hauran d’aportar tota la documentació que considerin necessària per
a la justa avaluació del programa de digitalització que proposin, incloent una demostració
pràctica in situ d’aquest, durant el procés de selecció, atès que el programari haurà d’estar
operatiu amb tots els seus requeriments pel seu ús, el primer dia de començament del servei.
Les empreses admeses a la licitació aportaran el maquinari i l'Hospital s’encarregarà dels
documents anonimitzats per a la realització de la prova. La unitat de contractació, una vegada
obert el sobre B, convocarà als licitadors admesos per tal de realitzar la pràctica in situ, descrita
en el paràgraf anterior. Serà motiu d’exclusió, el no realitzar la pràctica en el lloc i el dia
acordats.

7.2.1. Firma electrònica y segellat de temps
Les imatges digitalitzades hauran d’estar signades electrònicament i amb segell de temps,
avalant així la realització de la còpia fidel i íntegra del document original en paper i la integritat
del resultat del procés de digitalització. Tot aquest procés permetrà que el resultat de la
digitalització sigui considerada còpia electrònica autèntica. El mòdul de segellat de temps serà
propi de l’empresa adjudicatària.
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Per a la implementació de la signatura electrònica dels documents s’utilitzarà l’estàndard
PadES. Per a la firma electrònica i el segellat de temps s’ha d’emprar la funció resum SHA512 i
una longitud de signatura de 4.096 bits.
7.2.2. Integració amb els sistemes d’informació de l'Hospital
El sistema de digitalització ha d’incloure un gestor documental en instal·lacions de l'Hospital
que permeti la gestió de la informació i arxius digitalitzats. Aquest, ha de proporcionar els
serveis web corresponents per a la consulta de llistats de documentació i consulta d’informes
des del sistema d’HCE de l'Hospital. Els serveis web realitzaran la corresponent devolució dels
llistats i la URL d’accés per a aquesta consulta segons les indicacions de l'Hospital.
La infraestructura necessària per aquest gestor documental ha de ser posada a disposició per
l’adjudicatari en instal·lacions de l'Hospital, així com el manteniment i suport dels recursos
necessaris pel seu correcte funcionament.

7.3. Estratègia de digitalització de la documentació
Durant tot el procés de digitalització deurà garantir-se el control de qualitat dels processos
realitzats i els seus resultats. Addicionalment, l’adjudicatari generarà informes periòdics
d’activitat que lliurarà a l'Hospital pel correcte seguiment del contracte.
L’adjudicatari posarà a disposició de l'Hospital tots els elements de software i hardware
necessaris pel procés de digitalització, inclòs un gestor documental, amb la finalitat de facilitar
el model d’integració amb el software d’Història Clínica Electrònica de l'Hospital.
7.3.1. Digitalització incremental
L’objectiu de la Història Clínica Electrònica es donar cobertura a la totalitat dels documents
relacionats amb l’activitat assistencial. Els documents generats en suport paper que
s’incorporaran al circuit digital són els inclosos en el protocol de digitalització de l'Hospital.
Aquests documents hauran d’incorporar-se a la HCE l’endemà de l’inici del contracte.
La Direcció de l'Hospital, en funció de les circumstàncies, podrà modificar els documents
considerats incrementals a efectes de digitalització.
S’estableix un temps màxim de 24 hores per a la digitalització de la documentació generada,
que serà recollida en els punts habilitats a tal efecte.
L’adjudicatari haurà d’identificar i dimensionar adequadament el volum associat a aquest circuit,
així com dissenyar el com i on ha de funcionar, de manera que es garanteixi la incorporació a la
HCE tota la documentació clínica nova que es generi en el termini establert. S’hauran de
digitalitzar uns 1.300 documents incrementals al dia.
7.3.2. Digitalització a demanda de la documentació passiva
El canvi de suport paper a suport digital només es realitzarà en les històries clíniques passives
que la Direcció de l’hospital determini en funció de les peticions específiques dels professional
sanitaris sol·licitants.
L’adjudicatari haurà d’identificar i dimensionar adequadament el volum associat a aquest circuit,
així com dissenyar el com i on ha de funcionar, de manera que es garanteixi la incorporació a la
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HCE tota la documentació clínica passiva inclosa en el protocol de digitalització en el termini
establert. S’estima que s’hauran de digitalitzar una mitjana d’10 HC passives al dia.

7.4. Indexació
El procés d’indexació és el responsable de la catalogació del document, mitjançant la
introducció de metadades que permeten descriure de forma clara cada document digitalitzat
dins de la història clínica d’un pacient.
S’estableix la següent classificació d’elements a digitalitzar globalment amb la definició dels
diferents tipus d’indexació a realitzar, que definirà les metadades mínimes requerides en el
procés de digitalització a seguir per l’adjudicatari:
*Número de historia clínica.
*Agrupador.
*Episodi. Servei.
*Tipus documental. Tipificació del 100% de la tipologia documental, amb el tipus de
document corresponent. No s’admetran documents tipificats com a “Desconegut”.
*Data (mètode de “llegat de dates”). Data relacionada amb l’episodi assistencial.

8. Obligacions generals de l’adjudicatari
8.1. Equipament informàtic
En el moment de la valoració de les ofertes tècniques, les empreses licitadores disposaran de:
Programari adequat per a l'execució dels processos de digitalització de documentació
clínica.
Programari de gestió de les sèries documentals passives
Maquinari necessari per a la gestió integral del servei.
Comptarà, com a mínim, amb els següents requisits.
Programari digitalització d’històries clíniques
Amb la finalitat de garantir la possibilitat de transformació del suport de la informació físic
a digital, les empreses licitadores garantiran i mostraran la disponibilitat de les eines
informàtiques de digitalització d'històries clíniques que compleixin, com a mínim, amb els
següents requisits:
-

Sistema expert amb aprenentatge progressiu que permeti la identificació
automàtica del tipus de document sense l'alteració física de la documentació al
no incloure etiquetatge ni cap tipus de marca.

-

Indexació de la documentació associant-la a l'activitat assistencial del pacient
registrada en el Sistema d'Informació de l’Hospital.

-

Adaptació de les etiquetes necessàries per a la indexació de la documentació
en funció del tipus d'episodi amb el qual es correspon.

-

Agrupació dels documents conforme als criteris establerts per l'Hospital prenent
com a base la seva tipologia o altres ítems d'informació.

-

Flexibilitat en la granularitat de les entitats objecte de la digitalització: NHC,
dossier, carpeta d'episodi, curs clínic i informes.
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-

Sistema amb possibilitat d'establir processos automàtics de control de qualitat
per a la validació de la indexació contra el Sistema d’Informació de l’Hospital.

-

Possibilitat d'establir diferents fluxos de treball orientats a l'estructura de cada
sèrie documental:

-

Digitalització de documentació incremental.

-

Control d'accés i versionat dels documents exportats a la història clínica
electrònica de l’Hospital.

-

Diversitat de models d'integració amb HIS, HCE o altres Sistemes d'Informació
basant-se en Serveis Web, missatgeria HL7, connectors JDBC, etc.

-

Integració amb el Sistema d'Informació Hospitalari SAP.

-

Integració amb el programari corporatiu (gestor documental) de l'Hospital.

-

Compliment dels estàndards de les normes d'interoperabilitat (NTI). Realització
d'un registre únic per full sense etiquetatge.

-

Disposició d'un sistema alternatiu de còpia de seguretat amb la informació
accessible en temps real per a l'Hospital.

-

Possibilitat de desenvolupament de noves funcionalitats prenent com a base
les necessitats del projecte.

Programari de gestió de sèries documentals passives
Amb la finalitat de garantir la correcta gestió de les sèries documentals no registrades
en el HIS, les empreses licitadores garantiran i mostraran la disponibilitat d’una
aplicació de gestió de dossiers, detallant la funcionalitat de la mateixa.
Maquinari necessari per a la gestió integral del servei
Serà a càrrec de l’adjudicatari la posada a disposició dels elements informàtics
necessaris per a l’execució del servei en els termes establerts en el present plec de
prescripcions tècniques.
Aquesta infraestructura inclou el maquinari i programari necessari perquè el gestor documental
(repositori de la informació digitalitzada) estigui dins de la LAN de l’Hospital de manera que es
garanteixi l’accés immediat a la informació.

8.2. Control i Manteniment
Seran obligacions de l’adjudicatari:
Garantir la confidencialitat de la informació documental en tota l’extensió que la legislació
vigent reculli.
Conservar i custodiar la totalitat de la documentació continguda en HC i tota la
documentació dipositada a l’arxiu central.
La documentació clínica que per motius judicials o per indicació expressa de la Direcció
de l’Hospital és dipositarà en un armari específic sota clau. L’accés a aquesta
documentació precisarà de l’autorització de la Direcció de l’Hospital.
Mensualment el personal de l’arxiu revisarà i comprovarà la correcta ubicació de les
històries arxivades (per trams parcials), seguint les directrius que marqui el responsable
de l’Hospital.
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L’empresa adjudicatària elaborarà un informe mensual d’activitat del Servei, amb els
paràmetres i format que defineixi la Direcció de l’Hospital.
La Direcció de l’Hospital portarà a terme quants controls consideri pertinents respecte a
la prestació del servei.

8.3. Recursos
8.3.1. Recursos humans
Les empreses licitadores especificaran en la seva oferta la composició i qualificació de l’equip
de treball per a l’organització i gestió del servei.
Cal que el personal de l’empresa adjudicatària hagi signat un document que reculli el deure de
secret professional, i aquesta lliurarà una declaració per escrit que garanteixi aquesta
exigència.
Relació de personal
Per a la realització dels treballs que són objecte de concurs, el licitador proposarà una relació
del personal que destinarà, amb plena dedicació, per a la realització del servei. Aquest
personal serà propi de l’empresa i acabarà el seu servei al Centre simultàniament a la
finalització del contracte. Almenys el 80% dels treballadors proposats comptaran amb una
experiència mínima de dos anys en l’execució de serveis de digitalització i gestió d’arxius
clínics, en els mateixos termes que els exigits en el present plec. L’empresa oferent certificarà
l’experiència dels treballadors referenciant els hospitals en els quals s’acrediti aquesta
experiència.
Responsable directe
Haurà de comptar, almenys, amb un responsable directe destinat in situ en l’àrea de gestió
d’històries clíniques, que ostenti la representació de l’empresa, porti la coordinació funcional del
servei, la direcció tècnica del present contracte i presti assessorament tècnic i legal. Serà la
seva responsabilitat entre altres tasques, el manteniment de la història clínica electrònica i la
formació de personal.
El responsable directe proposat comptarà amb una experiència mínima de cinc anys en
l’execució de serveis de digitalització i gestió d’arxius clínics, en els mateixos termes que els
exigits en el present plec. L’empresa oferent certificarà l’experiència del responsable proposat
referenciant els hospitals en els quals s’acrediti aquesta experiència.
Organització
En la seva oferta, el licitador definirà de forma detallada els processos que projecta posar en
pràctica per al millor compliment del servei, tenint en compte les singularitats de l’hospital, i
expressarà la composició i qualificació de cadascun dels efectius que destinarà al servei.
Substitucions
En cas de malaltia, vacances i altres situacions que impliquin l’absència del treballador del lloc
de treball, l’empresa adjudicatària prendrà mesures oportunes amb l’objecte de mantenir
sempre el nombre total de treballadors contractats, respectant-se així mateix, la seva distribució
i especialitats.
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La Direcció de l’Hospital es reserva el dret de poder sol·licitar la substitució de qualsevol
persona del servei quan existeixin causes que així ho justifiquin, o quan el desenvolupament de
la seva activitat no resulti satisfactori. Qualsevol petició realitzada per escrit adreçada a
l’empresa adjudicatària haurà de resoldre’s en un termini no superior a les 48 hores següents,
sense que representi cap despesa addicional.
8.3.2. Recursos materials i tècnics
L’empresa adjudicatària disposarà de la infraestructura i equipament precís per a la correcta
organització i gestió del servei, no permetent que la deterioració del mateix produeixi cap tipus
de minoració en la qualitat del servei prestat. En qualsevol cas complirà, com a mínim, amb els
requisits detallats en el plec tècnic.
L’empresa adjudicatària disposarà de tots els mitjans, procediments i sistemes de seguretat
que resultin precisos en compliment de la normativa legal vigent i de la prudència deguda, en
consideració de les especials característiques del material i la transcendència de la informació
continguda en la documentació clínica custodiada.
Instal·lacions adients pel compliments de les presents condicions tècniques per la gestió de
l’arxiu, amb totes les garanties legals i el compliment de la normativa legal vigent al respecte.
L’empresa disposarà del nombre necessari de vehicles equipats adequadament per al transport
d’històries clíniques i els seus conductors per garantir el transport de les històries clíniques
sol·licitades i complir els temps màxims marcats. L’empresa haurà de garantir la màxima
seguretat de les històries clíniques que eviti pèrdues, cessions no permeses o deterioraments
de la documentació clínica total o parcial, i que garanteixi a més el compliment en tots els seus
extrems de la legislació vigent.
L’adjudicatari disposarà de les instal·lacions adients pel compliment de les presents
condiciones tècniques per a la custòdia, digitalització i gestió de l’arxiu, amb totes les garanties
legals al respecte, llicències d’activitat i compliment de la normativa legal aplicable vigent.
Les empreses licitadores disposaran d’instal·lacions adients per a la prestació del servei que
compleixin els següents requisits:
Estar ubicades a una distància que permeti lliurar una sol·licitud urgent de document en
format físic en 60 minuts.
Nau aïllada tipus C, amb estructura i tancaments de formigó.
Disposar dels metres lineals de prestatgeria necessaris (almenys 11.000) per albergar la
documentació clínica actual.
Seran d’ús exclusiu per a la guarda i custòdia de documentació clínica.
Haurà de tenir la qualificació i estar legalitzada per a Càrrega de Foc Alt, Risc Alt Nivell 8
en matèria antiincendis segons RSCEI.
Haurà de disposar de pati privat.
Haurà d’estar ubicada en zona no inundable.
Disposarà d’exutoris per a l’evacuació de fums, hidrants exteriors i sistema d’extinció
automàtica mitjançant ruixadors.
Els recorreguts d’evacuació hauran d’estar protegits i complir les distàncies exigides..
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Control d’accessos i càmera de videovigilància 24 hores, 365 dies connectades a CRA,
amb servei d’ACUDA.
Disposarà almenys d’un moll de càrrega.
8.3.3. Recursos tecnològics
Serà per compte de l’empresa adjudicatària el maquinari i programari adients per als processos
de digitalització i indexació de les històries clíniques a demanda, documentació incremental,
així com l’equipament adequat per als processos de gestió analògica de la documentació
ubicada en les instal·lacions de l’adjudicatari.
Les empreses licitadores acreditaran que el programari de digitalització compleix amb les
Normes Tècniques d’Interoperabilitat, aportant certificat emès per una entitat externa de
certificació acreditada.
Recursos d’infraestructura tecnològica per la digitalització de l’arxiu i la consulta d’aquesta
informació dins l’entorn de l’Estació de Treball Clínic de SAP

9. Qualitat del servei
Tot el que aquí es requereix en quant a processos, recursos i organització s’han de considerar
com a mitjans per aconseguir la finalitat pretesa pel present concurs, i en conseqüència seran
exigits i valorats com nivell de compliment i qualitat del servei.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a complir els paràmetres de qualitat a pactar amb la
Direcció i que en tot cas hauran de satisfer les necessitats de l’Hospital entre d’altres:


Disponibilitat de la HC, índex d’HC dins de l’arxiu, índex d’HC reclamades, índex
d’HC fora de l’arxiu, índex d’errors de localització, taxa d’errors d’arxivat, nombre de
reclamacions, nombre d’HC extraviades, etc.



Nombre de documents i de fulls digitalitzats. Nombre de documents digitalitzats
consultats. Índex de documents digitalitzats consultats des de l’estació de treball
clínic per tipus de document, etc.

10. Uniformitat
Serà obligació, per part del contractista, uniformar pel seu compte a tot el personal durant les
hores que es realitzi el servei; havent de dur una placa d’identificació col·locada en un lloc
visible.
En qualsevol cas, la Direcció de l’Hospital podrà convenir les modificacions d’uniformitat amb
l’empresa adjudicatària.

11. Responsabilitat
11.1. Responsabilitat laboral
La responsabilitat empresarial dels treballadors que prestin els seus serveis de gestió de l’Arxiu
d’Històries Clíniques, serà, a tots els efectes jurídics i legals, de l’empresa que resulti
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adjudicatària. Per tot això, la relació dels mateixos amb l’Hospital incloses les qüestions
relatives a la funcionalitat del servei, seran intercedides pel responsable directe de la empresa
adjudicatària que els tingui contractats i sense que en cap cas es pugui deduir per a l’Hospital
cap obligació de tipus laboral, civil administratiu, davant dels mateixos.
El contractista s’obligarà al compliment, sota la seva exclusiva responsabilitat, de les
disposicions vigents sobre les relacions laborals, seguretat social i qualsevol altra de caràcter
general.

11.2. Responsabilitat civil
L’empresa contractista assumirà exclusivament per a si mateixa, la responsabilitat civil que se’n
pugui derivar dels danys corporals o materials causats cap a l’Hospital o vers tercers per acció
o omissió que puguin derivar-se la prestació del servei, raó per la qual formalitzarà una pòlissa
d’assegurances com a garantia de responsabilitat civil en la quantia que estableixi el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

11.3. Responsabilitat legal en matèria de Protecció de Dades de Caràcter
Personal
L’empresa adjudicatària serà responsable de dotar de totes les mesures necessàries per tal de
garantir el compliment de la legislació vigent per a cada moment, en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i serà, tanmateix, responsable del compliment en tots els extrems.
Queda entès que el personal adscrit a aquests serveis coneix el disposat a la legislació vigent
en matèria de confidencialitat de dades, especialment la continguda en el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades. L’empresa adjudicatària es compromet de forma explícita a formar i informar
el seu personal en les obligacions que es deriven d’aquestes normes.
Aquestes normes protegeixen i garanteixen les llibertats i els drets fonamentals de les persones
físiques i especialment el seu honor i intimitat.
El citat RGPD té com objectiu primordial, entre d’altres, implementar les mesures d’índole
tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat que han de reunir tant els fitxer
automatitzats com en paper, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programaris i
persones que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal.
Per recollir totes les mesures definides anteriorment i garantir amb el disposat en el Reglament
de Seguretat, l’adjudicatari elaborarà un Document de Seguretat i anomenarà un delegat de
protecció de dades. Aquestes mesures de seguretat són d’obligat compliment per a tot el
personal de l’empresa amb accés a dades de caràcter personal.
La Direcció de Gestió i Sistemes d’Informació exercirà la supervisió del compliment estricte
d’aquest contracte i es el responsable tècnic per part de l’Hospital, en tot el que es refereix a
històries clíniques i fons documentals de caràcter clínic.
L’empresa adjudicatària i el personal encarregat de la realització de les tasques, guardarà
secret professional sobre totes les informacions, documents i assumptes als quals tingui accés
o coneixement durant la vigència del contracte, restant obligat a no fer públics o alienar dades
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que coneguin com a conseqüència, o amb ocasió, de la seva execució, fins i tot, després de
finalitzar el termini contractual.
El/els licitador/s aportaran una memòria descriptiva de les mesures que adoptaran per tal
d’assegurar la confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la documentació facilitada.
Tanmateix, el/els adjudicatari/s hauran de comunicar a l’organisme contractant, abans del
transcurs de set dies des de la data de comunicació de l’adjudicació, la persona o persones
que seran directament responsables de la posada en pràctica i de la inspecció de les mesures
de seguretat especificades, tot adjuntant el seu perfil professional.
Si l’empresa adjudicatària aporta equips informàtics, un cop finalitzades les tasques
l’adjudicatari, abans de la retirada dels equips informàtics, haurà d’esborrar tota la informació
emprada o la que es derivi de l’execució del contracte, mitjançant procediment tècnic adequat.
La destrucció de la documentació de recolzament, si no es considera indispensable, s’efectuarà
amb màquina destructora de paper o qualsevol altre mitjà que garanteixi la il·legibilitat, tot
efectuant aquesta operació en el lloc on es realitzin els treballs.
La documentació es lliurarà a l’adjudicatari per l’única finalitat de la realització de les tasques
objecte d’aquest contracte, restant prohibit per l’adjudicatari i pel personal encarregat de la
seva realització, la reproducció per qualsevol mitjà i la cessió total o parcial a qualsevol persona
física o jurídica. L’anteriorment exposat afecta al producte d’aquestes tasques.
L’adjudicatari es compromet a no donar informació i dades proporcionades per l’entitat
contractant per qualsevol ús no previst al present plec. En concret, no proporcionarà, sense
autorització escrita de l’entitat contractant, còpia dels documents o dades a terceres persones.
Tots els estudis i documents elaborats durant l’execució del present contracte seran propietat
de l’entitat contractant, qui podrà reproduir-los i divulgar-ne, total o parcialment, sense que es
pugui oposar l’adjudicatari autor dels treballs.
Específicament, tots els drets d’explotació i titularitat dels programaris desenvolupats dins del
marc del contracte resultant de l’adjudicació del present procediment obert, corresponen
únicament a l’entitat contractant.
El resultat de les tasques realitzades, així com el suport utilitzat (paper, CD, DVD, etc.) seran
propietat de l’entitat contractant.

12.4. Penalitzacions
S’estableixen les següents faltes i penalitats:
12.4.1. Per manca de compliment mensual en el moviment d’històries clíniques: 0,20€ per cada
1.000€ del preu del contracte al dia.
12.4.2. Per demora en els lliuraments, en qualsevol dels suports de la informació clínica: 0,20€
per cada 1.000€ del preu del contracte al dia.
12.4.3. Per incompliment o compliment defectuós que afecti als aspectes tinguts en compte
com a criteri de valoració de les ofertes: un 1% del preu del contracte llevat que motivadament
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment sigui greu o molt greu, podrà arribar fins a un
5%, en el primer cas i fins a un 10% en el segon. La reiteració en l’incompliment es tindrà en
compte per a valorar la gravetat.
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12.4.4. Per incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte: si el
contractista, per causes imputables a ell mateix, incompleix parcialment el contracte o
l’execució d’alguna o algunes de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan contractant
podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició d’una penalitat del
10% de l’import de la prestació definida en el mateix i no executada, sense que en aquest últim
cas tingui dret el contractista a l’abonament de la prestació no realitzada.
12.4.5. Per execució defectuosa del contracte: aquestes penalitats hauran de ser proporcionals
a la gravetat de l’incompliment i l’import no podrà ser superior al 10% del pressupost del
contracte.
12.4.6. Per incompliment del compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients pel seu normal desenvolupament: a l’igual que l’anterior
punt, aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu
import no superarà el 10% del pressupost del contracte.
12.4.7. Per incompliment del disposat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’actuarà segons
l’establert al citat reglament.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’han d’abonar al
contractista.

13. Contingut de presentació de l’oferta tècnica
Les empreses licitadores presentaran un Projecte Tècnic descrivint la metodologia de treball
prevista per a cada una de les activitats relacionades en aquest plec i els controls exercits en
cada cas per a garantir la seva qualitat.
Les empreses licitadores hauran d’aportar, juntament amb el projecte tècnic, quantes dades,
informació i documentació creguin adients a efectes aclaridors de la seva capacitat material i
tècnica, i expressament el següent:

13.1. Projecte de gestió de l’arxiu d’històries clíniques
La documentació relativa al procés de gestió de l’arxiu haurà de detallar els diferents processos
de organització, gestió i custòdia de les HC que composen l’àrea de gestió d’històries clíniques
de l’Hospital, detallant quants aspectes s’especifiquen en aquestes prescripcions tècniques i
comprenent de manera específica amb caràcter no excloent:
 Procediments de sol·licitud i lliurament de documentació.
 Sistema de classificació, arxivat i recuperació.
 Procediments de recepció i integració de la documentació.
 Descripció de controls i gestió de la informació del servei.
L’empresa licitadora expressarà per escrit els compromisos d’acompliment del servei en els
termes descrits en el present plec. En particular, la descripció del temps de resposta màxim pel
lliurament de documentació original de les HC sol·licitades amb caràcter urgent.
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13.2. Proposta organitzativa del servei de digitalització
La documentació vinculada al projecte tècnic d’organització del servei de digitalització i posada
a disposició de l’Hospital, de la informació digital amb l’objectiu d’integració de la informació
clínica en la Història Clínica Electrònica de l’Hospital.
Es tindrà en compte per a la valoració subjectiva del projecte tècnic que en la data de
presentació de les ofertes tècniques les empreses licitadores disposin d’un certificat que
acrediti que el programari compleix amb les Normes Tècniques d’Interoperabilitat, emès per
una entitat externa de certificació acreditada.

13.3. Programa de qualitat
Les empreses licitadores presentaran una descripció del programa de qualitat per al servei,
detallant-se els indicadors de qualitat proposats i estàndards mínims a aconseguir, els quals
descriuran en la seva oferta, comprenent de manera específica i no excloent:
 L’adequació de la proposta d’auditoria de qualitat periòdica en els processos objecte
del servei.
 Pla d’anàlisi de la qualitat de la prestació del servei, la seva implantació i seguiment.
 Proposta de quadre de comandament, amb definició d’indicadors corresponents, que
permetin un adequat seguiment del nivell d’execució del servei.

13.4. Projecte de seguretat
Descrivint les mesures de seguretat que s’adoptaran per garantir la confidencialitat i integritat
tant de la documentació objecte d’aquest procediment, com dels arxius de dades utilitzats en
l’execució del servei.

13.5. Mitjans per a la prestació del servei
Incloent la descripció, dimensionament i qualitat dels recursos i mitjans tècnics i tecnològics
oferts per a la prestació específica del servei, incloent com a mínim:
 Equipament informàtic: especificacions tècniques del programari a utilitzar en els
processos de gestió de series documentals i en els processos de digitalització, així
com la infraestructura informàtica necessària per a l’execució del servei.
 Relació detallada dels recursos materials auxiliars i tècnics de que disposa l’empresa
i aquells que es compromet a posar a disposició de l’hospital per a l’execució del
contracte.
 Mitjans de transport.
 Mitjans de custòdia i conservació de la documentació.

13.6. Recursos humans
Estructura orgànica de l’empresa i relació detallada dels efectius que destinarà en l’Hospital,
així com proposta de cobertura per a situacions de baixa per incapacitat temporal i períodes
vocacionals o d’absències i pla de formació que l’empresa es proposa realitzar durant
l’execució del contracte.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE GESTIÓ I
DIGITALITZACIÓ D’HISTÒRIES CLÍNIQUES DE L’HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

14. Signatures

Xavier Martin Llonch
Director de Gestió i Sistemes d’Informació

PN

JG

Exp. OBE 19/313
17/17

